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Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη:
1.

2.

τις διατάξεις:
1.1. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
1.2. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
1.3. Το Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
1.4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.5. Το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.6. Το άρθρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και
ανάθεσης υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 45.000 € χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο
όργανο
τις αποφάσεις:
ης
2.1. την με αρ. 125/25-02-15 Απόφ. Διοικητή της 5 Υ. Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται
ως φορέας υλοποίησης του ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών το Γ. Ν.
Λιβαδειάς
2.2. την με αρ. 811/08-07-15 (ΑΔΑ:ΩΤ504690ΒΟ-Α7Ω) δέσμευση πίστωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, για την διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών
2.3. την με αρ. 613/ΔΣ/07-07-2015 απόφ. Διοικητή του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών, (CPV:33141420-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης
Επτά Χιλιάδων Ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.
Ν. Άμφισσας για έξι (6) μήνες.
Ο παρών διαγωνισμός αναρτάται στο site του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr, καθώς και στο site της 5ης Υ.Πε.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals.

Άρθρο 1 : Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:


η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»



ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»



ο αριθμός και το θέμα του διαγωνισμού



η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού



τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, τα εξής:
1.

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην οποία πρέπει:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

ii.

Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού.

iii.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι
ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής).

iv.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι φορολογικά
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

v.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι
εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.

vi.

Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημοσίου και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του Δημοσίου.

vii.

Να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE.

viii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα
προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα.
2.

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή.

3.

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε
δύο αντίγραφα. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
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το ποσοστό του ΦΠΑ



τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει).

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το
προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών
του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.
Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:
1.

Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής των Υλικών το εργοστάσιο συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασής
τους.

2.

Να καταθέσουν ως δείγμα από μία αυτοτελή συσκευασία, προς αξιολόγηση.

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι
Τετάρτη 29-Ιουλ-15 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Άρθρο 2 : Διαδικασία Διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 30-Ιουλ-15 και ώρα 10:00 από τριμελή Επιτροπή.
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να
λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων.
Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια (την ίδια ημέρα) θα προβεί στην
οικονομική αξιολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα
κοινοποιηθεί στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο προς έγκριση.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε α/α είδους ξεχωριστά.

Άρθρο 3 : Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε
δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη
την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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Άρθρο 5 : Παράδοση – Παραλαβή
Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αποσταλείσας με
τηλεομοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη αυτής.

Άρθρο 6 : Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των
νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

Άρθρο 7 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο έχει
το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
προμηθευτή.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει από την
παρούσα παύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

κ.α.α
__________
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ






1.

Γάντια εξεταστικά, μη
αποστειρωμένα, μιας
χρήσης. Από φυσικό
Latex με πούδρα
(συνολικά για όλα τα
μεγέθη).


τεμ.

200.000












2.

Γάντια διάφανα
πλαστικά (συνολικά
για όλα τα μεγέθη).

τεμ.

15.000








Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό LATEX
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους
απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για
τον ασθενή όσο και για το χρήστη.
Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην
προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που
απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά,
οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία,
ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες
ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες,
υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.
Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
– ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών)
– ΕΛΟΤ ΕΝ455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών
ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια
αντοχής)
– ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής
ασφάλειας)
Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα.
Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο.
Να φέρουν σήμανση ποιότητας CE η οποία να
τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την ΔΥ7/2480/1994
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή
η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.
Να διατίθεται σε μεγέθη XS, SMALL, MEDIUM,
LARGE,XL.
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
Να έχουν καλή εφαρμογή
Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην
σχίζονται κατά την χρήσης τους.
Να έχουν καλή αφή.
Να είναι λεπτά.
Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους.
Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
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α/α

ΕΙΔΟΣ

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ










3.

Αποστειρωμένα
χειρουργικά γάντια
(αυξημένου μήκους
τουλάχιστον 300 mm,
με μακριά μανσέτα, με
πούδρα (συνολικά για
όλα τα μεγέθη).

τεμ.
(ζεύγος)

10.000











Nα είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό LATEX
Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ’ όλο το
μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται
ασφαλή συγκράτηση του γαντιού.
Να φέρουν σήμανση CE από το Κοινοποιημένο
Οργανισμό.
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά
κατάλοιπα με πέντε έτη διάρκεια.
Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/130648/ ΦΕΚ2198Β/2.10.2009, η οποία ορίζει
τους κανονισμούς για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων στο εμπόριο.
Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.
Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
– ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών)
– ΕΛΟΤ ΕΝ455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών
ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια
αντοχής)
– ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής
ασφάλειας)
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία
παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο
αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα
κατασκευής.
Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.
Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξί – αριστερό είτε
στο πάνω μέρος της συσκευασίας του κάθε γαντιού είτε
πάνω στο γάντι.
Με ειδικά διαμορφωμένη την εξωτερική επιφάνεια για
σωστή αίσθηση αφής.
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή
η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι
προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.
Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
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